
 

 
 

โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพ่ือป้องกันความผิดพลาด  
การเบิกจ่ายเงินเดินทางราชการ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับการจ่ายเงิน  

การเก็บรักษาเงิน การน าเงินส่งคลงั และระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลาง  
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 
************************************************************************************* 

 

1. หลักการและเหตุผล 
            จากการที่หน่วยงานภาครัฐต้องบริหารงานด้านการเงิน การคลังภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงาน
จึงต้องเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลังตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง โดยในปัจจุบันภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐท ากรเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางมากขึ้น เช่น ระบบ New GFMIS Thai ระบบ e-Payment ภาครัฐ ผ่านระบบ 
KTB Corporate Online และเคร่ือง EDC เป็นต้น  

เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนั้น การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงิน การคลังส าหรับบุคลากรภาครัฐ จึงมีความ
จ าเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ผู้บริหารหน่วยงานและผู้ เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานราชการทั่วไป           
ในการที่จะสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินการคลัง
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน ทั้งด้านวินัยการคลังภาครัฐ โทษทางปกครอง ตลอดจนสามารถให้
ค าปรึกษาแก่บุคลากรในองค์กรให้ทราบถึงสิทธิที่ควรมีควรได้ 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท า โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพ่ือป้องกันความผิดพลาด การเบิกจ่ายเงินเดินทางราชการ   
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น สมารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปปฏิบัติงานในหน้าที่และภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์โครงการ   

2.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ 

2.2 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของหน่วยงาน
ส านักงาน เงินทดรองราชการของส านักงานในต่างประเทศ และเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
พร้อมกรณีศึกษา 

2.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝีกอบรมสมารถเข้าใจขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับ -จ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินการน าเงินส่งคลัง และการเบิกจ่ายภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 

2.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 



 

3. กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
3.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ  
3.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
3.3 บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถ่ิน 
3.4 ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับ จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินจากคลัง และบุคคลที่สนใจทั่วไป 

 
4. ขอบเขตเนื้อการอบรม จ านวน 14 ชั่วโมง 

- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการส านักงาน เงินทดรองราชการของส านักงานใน

ต่างประเทศ และเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อมกรณีศึกษา 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

น าเงินส่งคลัง กับระบบ New GFMIS Thai 
- e-Payment ภาครัฐ ผ่านระบบ KTB Corporate Online และเคร่ือง EDC 
 

5. วิทยากร  นักวิชาการคลังช านาญการ  ผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบการเงินการคลัง  
จากกรมบัญชีกลาง 
 

6. วิธีการฝีกอบรม 
- การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญการเฉพาะเร่ือง 
- แสดงความคิดเห็นชักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน 

7. การช าระค่าลงทะเบียน 
 อัตราค่าลงทะเบียน 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) อัตรานี้ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง 
 - ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ได้แก่         
เอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม กระเป๋าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง วุฒิบัตร
ส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม  
 - ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถเบิกได้ตามหนังสือสั่งการที่ มท. 0808/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินพ.ศ.2557 
 - ค่ าเดิ นทาง ค่ าพาหนะ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เข้ าอบรมสามารถเบิ ก จ่ายจากต้นสั งกั ด  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถใช้งบประมาณของหน่วยงานได้และ
หน่วยงานอื่นๆสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของท่าน 
 การโอน  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (บริการวิชาการTSU-MDC) 
เลขที่บัญชี 691-2-46201-9 
       *** กรุณาน าหลักฐานการโอนเงิน มาในวันลงทะเบียนเพ่ือยื่นรับใบเสร็จ***    
เช็ค  สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยทักษิณ (บริการวิชาการTSU-MDC) เลขที่บัญชี 691-2-46201-9 
เงินสด  กรณีมาช าระในวันฝึกอบรมกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกับทางผู้ประสานงานก่อนเข้าร่วมการฝึกอบรม  
 
 
 



 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       8.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ โดยสามารถหาแนวทางการป้องกันการผิดพลาด และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       8.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการส านักงานหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
       8.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมารถปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน การน าเงินส่งคลัง และการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามกฎและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
  

  
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นายกฤชณัท พรหมเสนะ)                                    (นายธิติพงษ์ เผ่าฟู) 
    นักวิชาการ            นักวิชาการ 



 
 

ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม 
โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐ เพือ่ป้องกันควำมผิดพลำด  

กำรเบิกจ่ำยเงินเดินทำงรำชกำร กำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรรับกำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 
กำรน ำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง" 
โดย วิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

****************************************************************************************************** 
วันแรก 
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และพิธีเปิดการฝึกอบรม 
เวลา 09.00-12.00 น. บรรยายหัวข้อ 
 - ระเบียบการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
 - ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานร่วมกับหน่วยงานอื่น  
 - ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมในประเทศ และระหว่างประเทศ  
 - ตัวอยา่กรณีศึกษาทีผ่ิดระเบียบ 
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อ 

-แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการส านักงาน 
-แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของส านักงานในต่างประเทศ 
และเงินทดรองราชการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
“ตัวอย่ากรณีศึกษาทีผ่ิดระเบียบ” 

วันทีส่อง 
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และพิธีเปิดการฝึกอบรม 
เวลา 09.00-12.00 น. บรรยายหัวข้อ 

 "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง กับระบบ New GFMIS Thai"" 

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อ 

"e- Payment ภาครัฐ ผ่านระบบ KTB Corporate Online 
และเครื่อง EDC"" 

 จบการบรรยาย 
 

หมำยเหตุ  ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลตามความเหมาะสม 
๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้าเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. รอบบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตเนื้อกำรอบรม จ านวน ๑4 ชั่วโมง 
- การเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการส านักงาน เงินทดรองราชการของส านักงานในต่างประเทศ และเงิน

ทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อมกรณีศึกษา 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง กับ

ระบบ New GFMIS Thai 
- e-Payment ภาครัฐ ผ่านระบบ KTB Corporate Online และเครื่อง EDC 


